
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

Знання - це наша сила! 

      Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 87 

Дата: 28.04.2022 

Тема: Основні вимоги до оснащення підприємств перукарських послуг       

Мета: охарактеризувати основні вимоги до оснащення підприємств перукарських послуг ; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес 

до спеціальності. 

Хід уроку: 

       Перукарні розміщуються у багатолюдних містах, на центральних вулицях міста і сіл, в 

готелях, на вокзалах, автобусних станціях, на великих підприємствах, у густо населених 

житлових районах. Якщо перукарню розміщують у багатоповерховому будинку, то 

необхідно щоб вона була на першому поверсі, рідше на другому вхід в перукарню повинен 

бути окремий. Виходячи із санітарних вимог перукарню не розміщують у підвалах, тому 

що робота перукаря вимагає великої кількості води. По призначенню перукарні 

поділяються на салони й перукарні І і ІІ категорії.  

      У салонах надають велику кількість послуг і в салонах великі ціни. У салонах працюють 

високо-професійні майстри. У сфері послуг більшість перукарень жіночого типу, але ще 

існують чоловічі зали, жіночі салони, дитячі.  

      Планування приміщень перукарень і розміщення в них необхідного обладнання і 

приспособлення, повині створити максимальні зручності для відвідувачів і персоналу 

перукарень і розміщення робочого місця повинно відповідати будівельним порядкам і 

правилам.  

      Для нормальної діяльності людини велике значення має колір оточуючого середовища, 

він може втомлювати або ж він її знижує. В залежності від кольору і обстановки 

створюється відчуття тепла, холоду, спокою, простору. Тому краще всього для публіки 

підприємницьких приміщень слід використовувати фарби світлих кольорів. В перукарнях 

обов’язково потрібне освітлення. Найкраще є денне світло (природнє).       

       Також в перукарні необхідні каналізаційні труби, і обов’язкове водопостачання, так як 

перукареві для праці необхідно мити руки.  

 

Урок № 88 

Дата: 28.04.2022 

Тема: Основні вимоги до оснащення підприємств перукарських послуг       

Мета: охарактеризувати основні вимоги до оснащення підприємств перукарських послуг ; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати інтерес 

до спеціальності. 

Хід уроку: 

         Робоче місце перукаря це стіл і крісло. Цей столик оббитий пластинкою. В столі є 

відсувні шухляди, для інструментів і приспособлень парфумерії. Над столиком ставиться 

прямокутне або овальне дзеркало розміром 60 х 100 см. Перукарське крісло повинне мати 

напівм’які сидіння із спинкою, оббивку з водонепроникаючого матеріалу і щоб воно 

крутилось навкруги осі; щоб воно могло підніматися і опускатися. Розміщення столика і 

крісла в робочому залі перукарні може бути різним в залежності від площі приміщення і 



його форми. Столи розміщують вздовж стіни або в центрі залу. Головна вимога яка повинна 

бути виконана при розміщенні і обладнанні – зберігання встановлених відстаней між 

кріслами. 

      Рахується, що робоча зона перукаря не повинна бути відділена від вертикальної осі 

крісла більше чим на 90 см. Тоді мінімальна відстань між осями двох крісел має бути 180 

см. Якщо робоче крісло розміщене біля стіни, відстань між ними повинна бути менше ніж 

70 см. При розміщенні в приміщені столів і крісел на кожне місце перукаря по санітарним 

нормам відводиться не менше 4,5 см. Площі. На робочому столі необхідно у відповідному 

порядку (справа наліво) предмети туалета: спиртівку, ватницю, банку з дезрозчинами, 

флакон з пероксодом водню, пудреницю. Це дає перукарю можливість скоротити до 

мінімуму кількість рухів і зменшити втому.  

     Майстер зобов’язаний тримати в чистоті своє робоче місце і предмети туалету. По 

закінчені робочого для стіл і предмети необхідно протирати 5% розчином хлораміну. 

Питання для самоконтролю: 

1. Які вимоги висуваються до приміщень перукарень? 

2. Як облаштовується робоча зона перукаря? 

3. Чому дезінфекція важлива у роботі перукарні? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми. 

   Рекомендована література: підруч. за ред.  Константинов А. В. «Перукарська справа». 

— Х.: Вища школа, 2016; Кулешкова О. Н. Технологія і  оснащення перукарських робіт. — 

Х.: Академвидав, 2017. 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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